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Akran zorbalığı (Bullying), farklı zaman dilimleri içinde çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan 
kişi veya kişilerin birbirlerine ya da tek bir kişiye, �ziksel, sözel ve davranışsal olarak onları 
olum-suz anlamda etkileyecek şekilde (lakap takma, tehdit etme, usandırma, itme, vurma vb.) 
tekrar tekrar zarar vermesidir.
Akran zorbalığında, aynı yaş grubundan olan bir çocuk veya ergenin diğer çocuk ya da ergene 
uyguladığı orantısız güç kullanımı vardır. Arkadaşlar arasında gelişen böyle bir durumdan sonra, 
bu zorbalığı yapan kişi veya kişiler tarafından “şaka yaptık” gibi bir cevap alınabilir. Ancak akran 
zorbalığı şaka ile karıştırılmaması gereken önemli bir konudur. Akran zorbalığı, aynı kişi veya 
kişilerce sürekli yapılan ve yıkıcı etkilere sebep olan davranışların bütünüdür.
Şiddetin, zorbalık ve saldırganlıkla benzer yönlerinin olmasının yanı sıra kendine özgü özellik-leri 
de bulunmaktadır. Saldırganlık, şiddet ve zorbalık arasındaki bu ilişki, Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1 incelendiğinde, saldırganlığın hem şiddeti hem de zorbalığı içine alan bir şemsiye 
kav-ramı niteliğinde olduğu görülmektedir. Öğrenciler arasında zaman zaman ortaya çıkan 
kavgalarda, öğrencilerin birbirlerine zarar vermesi de bir şiddet eylemi olmakla birlikte zorbalık 
değildir. Çünkü daha önce de değinildiği gibi, zorbalık güçlerin eşit olmamasını gerektirir.

ÇOCUKLARDA AKRAN ZORBALIĞI



Zorba Davranışların Görülme Şekilleri:

1. Fiziksel zorba davranışlar: İtmek, çelme takmak, tükürmek, saç çekmek, tokat atmak, tekme 
atmak, yumruk atmak, tırmalamak ve zor kullanarak eşyasını almak
2. Sözel zorba davranışlar: Lakap takmak, alay etmek, dalga geçmek, onurunu zedeleyecek sözler 
söy-lemek, hakaret etmek, dedikodu çıkarmak, tehdit etmek ve küfür etmek
3. Duygusal zorba davranışlar: Konuşmamak, yalnız bırakmak, dışlamak, ağır işler yaptırmak, 
etkinlik-lere dâhil etmemek, yardım etmemek
4. Cinsel zorba davranışlar: Cinsellik içeren sözler, sarkıntılık, elle rahatsız etme

Akran Zorbalığı Her Yaş Grubunda Görülebilir:

Zorbalığı yapan kişiye “zorba”, zorbalığa 
maruz kalan kişiye ise “kurban” denir. 
Zorbalık dav-ranışını sergileyen çocuk ya 
daha güçlüdür ya da kurban tarafından öyle 
algılanır. Öncesinde herhangi bir kışkırtma 
yoktur. Bu durum gerek anaokulu 
döneminde gerekse lise yıllarında her yaş 
grubunda görülebilmektedir. Yapılan 
çalışmalarda akran zorbalığına maruz kalma 
oranları %8 ve %40 arasında değişmektedir. 
  Çocukların bu durumu anlaması ve yaşadığı zorbalığı anlatması uzun sürebilir. Çocuklar, 
ken-disine inanılmayacağını, kendisiyle dalga geçileceğini ve zorbaca davranışların artacağını 
düşünerek maruz kaldığı bu örseleyici davranışları yakınlarına, öğretmenlerine anlatmakta 
zorlanabilir.

Bir Çocuğun Akranına Zorbalık Yapma Nedenleri:

1. Arkadaşına baskı yaparak kendisini diğer arkadaşları arasında üstün görmek istemesi
2. Çözüm yolu olarak diğerlerinin üzerinde baskı kurmayı seçmesi
3. Kurbana gösterdiği baskıyı, kurbanın hak ettiğini düşünmesi



Çocuğunuzun zorbaca davranışlar sergilediğini anlayabilmek için ipuçları:

Eğer çocuğunuz olduğundan daha agresif, öfkeli ise okulda zorbaca davranışlar sergiliyor ola-bil-
ir. Çocuklar sıklıkla okuldaki davranışlarını okulda bırakamaz ve davranış örüntülerini eve taşır.
Çocuğunuzun notlarında bir düşüş var mı? Okuldaki odak noktası değişti mi? Çocuğunuzun 
sosyal ilişkilerine, ergenliğe doğru daha çok önem vermesi beklenen bir durumdur. Ancak 
çocuğunuzun da-ha önceki başarısına yakın bir akademik başarı gösteriyor olması önemlidir. 
Çocuğunuz ile ilgili okul-dan şikâyet geliyor ise çocuğunuzun otorite ile bir sıkıntı yaşayıp yaşam-
adığına dikkat edin. Arkadaşla-rı ile kavga ediyor olması, yaralanması veya karşısındakini yaralıyor 
olması da önemli bir uyarı işareti-dir. Bu noktada çocuğunuzun akranlarına zorbaca bir tutum ile 
yaklaşıyor olması olasıdır.
Çocuğunuzun arkadaş grubunda, bahsettiği arkadaşlarda değişimler oldu mu? Yeni arkadaş-
la-rının tutumu nasıl? Çocuğunuz arkadaş grubunda lider rolünde mi? Arkadaşları çocuğunuzun 
davra-nışlarını, duygularını olumlu mu etkiliyor? Çocuğunuz arkadaşları ile görüştüğünde onların 
ilişkilerini gözlemlemek size birçok bilgi sağlayacaktır. Unutmayın ki özellikle kız çocukları 
zorbaca davranışları (dedikodu yaymak vb.) gizleyerek gerçekleştirir. Eğer çocuğunuzda sizin 
almadığınız yeni eşyalar görü-yorsanız çocuğunuz bir arkadaşına zorbaca davranarak o nesneleri 
elde ediyor olabilir. Yaş büyüdükçe çocuğunuzun harçlıklarına ve harcadığı paralara dikkat 
etmeniz önemlidir.
Son olarak zorbalık yapan çocukların birçoğu sosyal ilişkilerindeki itibara çok önem verir ve bu 
ilişkilerde bulundukları konumu kaybetmek istemezler. Bu nedenle eğer çocuğunuz hatalı 
olduğu durumlarda, suçsuz rolünü oynuyor, hatası için başkalarını suçluyor ise zorbalık olasılığını 
dikkate almak önemlidir.

Çocuğunuz Zorbalığa mı Uğruyor?

Çocuğunuz okulda veya çevresinde maruz kaldığı akran zorbalığını size anlatmaya başladığı 
anda, çocuğunuzun anlatmış olduğu cümleleri bölmeden ve yargılamadan öncelikle olayı anla-
yabilmek için, sadece dinleyin. Bu zorbalık karşısında çocuğunuzun nasıl davrandığını, neler 
hissettiğini anlamaya çalışın.



Öncelikle zorbalıkla baş edebilmek için zorbalığın durdurulması önemlidir. Zorbalığın durdurul-
ması konusunda okul ve öğretmenlerin davranışları, olaya karşı yaklaşımı önemlidir.
Ailelerin çocuklarını yetiştirirken onlara, çocuğun hem kendi yaş grubundan hem diğer yaş 
gruplarından çocuklara karşı kendilerini korumalarını, kendi düşüncelerini ve haklarını söyleye-
bil-menin önemli olduğunu öğretmeleri önemlidir. Aynı zamanda akran zorbalığı yapan çocuk-
lar için de yetişme döneminde “öfkeyle baş etmek”, “arkadaş ilişkileri”, “sınırlarımızı bilmek” gibi 
konularda çalışmalar yapılabilir.
Ailelerin çocuklarını takip ettiğini çok belli etmeden okul ve öğretmenlerle iş birliği içinde 
olmaları, ailenin kontrol sağlaması açısından önemlidir.
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